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Seri Pilar Iman 3



Kisah keluarga dan

(itsar) serta santapan

malam Rasul SAW (tak ada makanan di rumah)

Kisah persaudaraan dan

ditawarkan rumah dan

dinikahkan, tapi justru minta ditunjukkan

pasar

 Sebelum disalib (dialog 

dengan Abu Sofyan)

Kisah lelaki dari yang menjamu tamu

Rasulullah SAW (memuliakan tamu Rasul Saw, 

padahal hanya ada makanan anak-anak)



Misi Dakwah Internasional

 Sultan Turki Usmani ( ) pd tahun

mengirim misi dakwah 1 ke Indonesia

Berjumlah 9 orang (nanti dikenal )

Dipimpin oleh 1419 M (da

Turki) pakar irigasi dan politik yg meninggal di Gre

selain beliau ada Maulana Ishaq (Rusia), dokter. 

Maulana Ahmad Jumad (Mesir), mufassir. Dll dari

Palestina, Maroko dan Iran

Kesuksesan misi 1 dilanjutkan misi 2 dengan

menambah tenaga dari kesultanan muslim di Chin

Diutuslah (Anak gubern

Burma) yg nantinya dikenal dengan Sunan Ampel



Misi Dakwah Internasional

 Sebelumnya pada tahun 1192 M sudah berdiri

kerajaan Samudera Pasai di Aceh

Angkatan ketiga muncullah nama

(Palestina) seorang pakar politik dan strategi

perang. Yang kemudian menamakan wilayahnya dg 

Kudus. Diperbantukan kepadanya seorang pakar

Wusyu (Lilingsing) dan pakar ukir (Sung Ging An)

Dokumen tahun 1466 M mengukuhkan kembali 9 

(walisongo) nama baru: (angkatan V)

Angkatan VI nama baru: .
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Tokoh Sahabat 
Nabi 

Saw., 8000, 8%

Sahabat Yang 
Lain, 92000, 92

%

Rasul saw Wafat (13 H)

Tokoh Sahabat Nabi Saw.

Sahabat Yang Lain

Jumlah Sahabat Versi Abu 

Zur’ah Ar-Razy

114.000 Orang

Tokoh Sahabat Versi

Ibnu Hajar

9478 Orang



• Mu’jam ash-Shahabah, Abi al-Husain 
bin Abdil Baqi bin Qani’ al-Umawy
(351H)

• Al-Isti’ab fi Ma’rifati al-Ashab, Abu 
Umar Muhammad bin Abdil Barr (463 
H)

• Usdu al-Ghabah fi Ma’rifati ash-
Shahabah, Majduddin Abu Sa’adat
Muhammad bin Atsir (606 H)

• Al-Ishobah fi Tamyiz ash-Shahabah, al-
Hafizh Syihabuddin Ahmad bin Hajar
al-Asqalany (852 H)
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• Persaudaraan lintas geografis (tanpa

batasan wilayah)

• Persaudaraan lintas etnis (tanpa sekat

suku bangsa/syu’uban)

• Persaudaraan lintas bahasa (penyempitan

istilah “ ”)

• Persaudaraan lintas generasi, lintas masa

(estafet dakwah, mendoakan yg sudah

meninggal QS. 49: 10)



“Kartu Merah”



1. Saudara satu nasab

2. Saudara satu kabilah/klan/suku bangsa

3. Saudara satu akidah/agama 

4. Ungkapan cinta dan kasih sayang

5. Bermakna sahabat/teman



1. Memberitahu orang yg dicintainya

2. Dicintai penduduk langit dan bumi

3. Menolong saudara yg “zhalim” dan “mazhlum”

4. Tersenyum untuk “bahagiakan” org lain adalah

shadaqah

5. Pintu surga terbuka setiap Senin & Kamis kecuali bagi

dua orang yg saling bermusuhan

6. Hak-hak sesama muslim, rambu-rambu

pergaulan/interaksi sosial, larangan dsb



1. “Bertemu saudara menghilangkan sedih dan

duka” 

2. “Jika Allah karuniakan padamu rasa cinta pada

seseorang, peganglah kuat-kuat” 

3. “Kalian adalah pengusir kegundahan hatiku” 

4. “Ada saudaramu yg tidak dilahirkan ibumu” 



• Tak mengecilkan nasab… sebagai titik tolak

penguatan sosial

• Persaudaran yang hakiki adalah berbasis

keyakinan untuk menopang penyebaran kebaikan

• Menutup kekurangan-kekurangan dan

melengkapi dengan kekuatan/kelebihan

• Persaudaraan juga berlaku untuk kemanusiaan

(humanis) untuk melawan musuh kemanusiaan: 

penjajahan, kebodohan, kezhaliman, kemiskinan

serta solidaritas dalam menghadapi bencana

alam



• Memperkokoh / menguatkan SDM dan potensi

• Membuka dan meluaskan networking

• Melapangkan rizki

• Memperluas cakrawala

• Meminimalisir tumpukan beban dengan berbagi

dan bercerita

• Ummat yang satu dan kuat







• Dirawat dengan menunaikan hak-hak ukhuwah

• Berbagi hadiah dalam berbagai kesempatan

• Berbaik sangka & tidak berburuk sangka

• Menjauhi pergunjingan dan termakan isu/gosip

• Saling mengingatkan dan menasehati

• Saling membantu & menguatkan dalam masa-masa sulit

• Doa Nabi SAW, “Ya allah kami memohon cinta kepada-

Mu, cinta orang-orang yang mencintai-Mu dan segala

sesuatu yg mendekatkan pada cinta-Mu”


